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1 Tillämplighet och tillämpningsområde 
Dessa leveransvillkor är dispositiva (d.v.s. de går att avtala bort) och 
gäller såtillvida köparen och Marabu Scandinavia AB (nedan 
Marabu) inte skriftligen kommit överens om att andra villkor skall gälla. 
Generella leveransvillkor som tillämpas av köparen gäller inte om 
Marabu inte skriftligen bekräftat detta. Marabus leveransvillkor är inte 
tillämpliga vid leveranser av maskiner eller liknande utrustning. Då 
tillämpas enbart det leveransvillkor som angivits i den aktuella offerten, 
vilket är anpassat för maskinleveranser i branschen såsom ALV21 eller 
NL17. 
 
2 Offert 
Marabus offerter gäller 30 dagar om ej annat anges på offerten.  
 
3 Pris 
Priser gäller enligt separata prislistor och offerter. Marabu förbehåller 
sig rätten att ändra prislistor och offererade priser om det efter 
överlämnandet inträffar förändringar inom valuta, skatter, tullar eller 
andra höjningar utanför Marabus kontroll. Marabu förbehåller sig 
även rätten att korrigera priset om leveranspriser eller liknande 
förändras efter det att priset överlämnats. För restorder gäller pris- och 
fraktvillkor enligt leveransdagen. Frakt- och emballagekostnader ingår 
inte i priset. Priser innefattar inte mervärdesskatt. 
 
4 Betalningsvillkor 
Betalning, om ej annat anges, skall ske kontant vid anmaning från 
Marabu. Efter överenskommelse kan leverans ske mot E-faktura, 30 
dagar, efter godkänd kreditbedömning. För tillsänd pappersfaktura 
tillkommer avgift på 49:-. Marabu förbehåller sig alltid rätten att begära 
säkerhet för betalning, även efter att köpeavtal slutits. Godkänner 
Marabu inte köparens säkerhet äger Marabu rätt att häva köpet. 
Äganderättsförbehåll gäller och varan förblir Marabus egendom till 
dess fullständiga betalning erlagts. Detta undantar inte Marabus 
stoppningsrätt enligt Köplagen § 61. Vid försenad betalning utgår 
dröjsmålsränta med referensränta + 8 % från förfallodagen. Vi debiterar 
lagstadgad påminnelseavgift med 60:- per tillfälle. 
 
5 Leveransvillkor 
Leveransvillkor är där ej annat anges EXW (IncoTerms 2020). Marabu 
ansvarar för varan och bär risken för varan fram till leveransen. Ansvaret 
för leveransen övergår till köparen då varan överlämnas till 
transportören. Vid leverans med Marabus personal övergår ansvaret 
för varan vid överlämnandet. Kostnader för transport av farligt gods 
och miljöavgifter för t.ex. emballage debiteras separat och är inte 
inkluderat i priset oavsett leveransvillkor. 
 
6 Förseningar 
Köparen har rätt att häva köpet på grund av försenad leverans om 
köparen med Marabu kommit överens om ett exakt leveransdatum. 
Med försenad leverans avses 4 veckor eller mer efter exakt 
leveransdatum. Utöver detta har köparen inte rätt att göra gällande 
ytterligare anspråk mot Marabu. Påföljande kostnader gentemot tredje 
part, för indirekt skada, produktions- och ekonomiskt bortfall eller för 
förlorad goodwill ersätts inte. 
 
7 Anvisningar 
Marabus användningstekniska rådgivning i skrift, muntligt eller som 
tekniska prov, motsvarar vår kunskap idag och är avsedd att informera 
om våra produkter och deras användningsmöjligheter. Rådgivningen 
har följaktligen inte avsikten att tillförsäkra produkterna några speciella 
egenskaper eller en användning för något speciellt ändamål och friar 
därför inte köparen från att själva testa de av oss levererade 
produkternas egenskaper för köparens speciella ändamål och 
produktionsförfarande. 
Marabu ber köparen beakta uppgifterna i våra tekniska datablad, 
senaste versionen finns på vår hemsida. Hantering, användning och 
bearbetning av varorna sker utanför vår kontroll och ligger därför 
uteslutande inom köparens ansvar. 
 
 
 

 
Skulle frågan om ansvar ändå uppkomma så är detta för alla skador, som 
inte förorsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, begränsat till värdet 
av den av oss levererade och av köparen använda produkten. 
 
8 Fel på varan  
Uppstår fel eller brist på levererad vara så är köparen berättigad till 
ersättningsleverans eller avdrag på priset som motsvarar felet eller bristen, 
dock till ett värde av högst 15 % av kontraktssumman. Utöver detta har 
köparen inte rätt att göra gällande ytterligare anspråk mot Marabu. 
Påföljande kostnader gentemot tredje part, för indirekt skada, produktions- 
och ekonomiskt bortfall eller för förlorad goodwill ersätts inte. 
 
9 Reklamationer 
Anmärkningar mot faktura ska göras utan dröjsmål efter mottagandet, 
senast inom 8 dagar. Anmärkning mot leveransförsening ska göras utan 
dröjsmål efter det att köparen fått kännedom om förseningen. 
Anmärkningar mot fel på varan, ska göras utan skäligt dröjsmål efter 
mottagandet. Vad som är oskäligt ska bedömas med hänsyn till varans 
användning. Anmärkningar som framförs senare lämnas utan 
handläggning. 
 
10 Avbeställningar och returer 
Avbeställningar och/eller returer får endast ske efter godkännande från 
Marabu. Om Marabu godkänt avbeställningen och/eller retur, pga. 
felaktig leverans eller vara, äger köparen rätt till ersättning för hela priset 
av varan. Vid avbeställning och/eller retur med Marabus godkännande, 
i annat fall än ovan, förbehåller sig Marabu rätten att debitera 10 % av 
varans pris dock lägst 200:- SEK. Varan ska levereras åter till Marabu i 
originalförpackning i oskadat skick på köparens bekostnad. I samband 
med retur ska alltid fakturan medfölja. 
 
11 Material som tillhör köpare 
Material, underlag och media som tillhör köpare skickas till köparen på 
begäran och dennes bekostnad. Om köparen inte begär det i retur så 
förvaras de hos Marabu under tre månader och lämnas sedan som avfall. 
Eventuella kostnader för lager, hantering samt deponi debiteras köparen. 
 
12 Force majeure 
Om varan eller tjänsten inte kan levereras enligt avtalet p.g.a. 
omständigheter utanför Marabus kontroll som Marabu inte skäligen kunnat 
förutse då avtalet träffades, utgör detta grund för befrielse från 
ersättningsskyldighet och andra påföljder. Om fullgörandet försenas med 
mer än 2 månader har båda parter rätt att häva köpeavtalet. Som 
omständighet ovan jämställs arbetsmarknadskonflikt, naturkatastrof, krig, 
eldsvåda, uppror, upplopp eller likvärdig händelse, beslag, rekvisition, 
brist på allmänna transportmedel och råvaror, transportolycka samt 
internationella konflikter eller sanktioner. 
 
13 Uppsägning av avtal 
För tillsvidareavtal om fortlöpande leveranser och/eller tjänster, som 
binder produktions- eller andra resurser är uppsägningstiden 3 månader. 
Varor som lagras hos Marabu på avrop för köparens räkning eller om 
köparen begärt lagerhållning av specialframställda varor eller varor i 
bestämd kvantitet ska köparen senast inom 30 dagar efter uppsägning av 
avtal erlägga likvid för dessa varor. 
 
14 Tolkning och tvister 
Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska 
Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler, varvid reglerna om 
förenklat skiljeförfarande ska tillämpas. Skiljeförfarandets säte ska vara 
Malmö. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska 
tillämpas på tvisten. Marabu förbehåller sig dock rätten att vid utebliven 
betalning ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan vid 
allmän domstol. 
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